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Yrkande inför löneöversyn 2015 

Jag vill tacka för ett bra samarbete det gångna året och med detta yrkande delge er hur vi 

sjukgymnaster/fysioterapeuter ser på framtidens utmaningar: 

 

Medborgarnytta 

Hänvisar till ett mejl jag skickade i november angående sjukgymnastens/fysioterapeutens 

möjlighet att bidra till förebyggande arbete i fallpreventivt syfte för våra äldre. Där skickade jag 

med en länk till ett inlägg i Dagens samhälle, som skrivits av förbundsordförande Stefan 

Jutterdal:  

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/fysioterapeuterna-aer-redo-att-minska-fallolyckorna-

12107 

Vi sjukgymnaster/fysioterapeuter besitter en resurs i förebyggande arbete gentemot de äldre 

som vi gärna vill prioritera i vårt arbete eftersom vi ser hur positivt detta gagnar den enskilde. 

 

Effektiv verksamhet 

Vi som arbetar mot särskilt boende prioriterar personer på korttidsplatser för att dessa ska 

kunna komma åter till sitt hem så snabbt det är möjligt. Vi som arbetar mot de egna hemmen 

arbetar för att personen som kommit hem efter sjukhus-/korttidsvistelse ska kunna fortsätta 

bo hemma och klara sig bra hemma med minskade hemtjänstresurser och utan ytterligare 

behov av vistelse på sjukhus/korttidsplats. 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Det är mycket svårt att rekrytera vikarier till kommunens verksamheter för kortare eller längre 

vikariat. Att arbeta som sjukgymnast/fysioterapeut i våra verksamheter (särskilt resp ordinärt 

boende) är mycket komplicerat och mångfacetterat. Detta gör att det är svårt för en 

sjukgymnast/fysioterapeut utan erfarenhet att jobba i dessa verksamheter utan mycket 

stöttning av erfarna kollegor. Vi anser därför att det är viktigt att arbetsgivaren nu visar 

uppskattning gentemot de redan anställda så att de känner ett värde av att fortsätta arbeta i 

kommunen. Att arbetsgivaren visar att de vill behålla den kompetens som finns! 
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En löneundersökning som är gjord i länet av förbundet Fysioterapeuterna efter 2014 års 

löneöversyn visar att det är 31 % av alla anställda sjukgymnaster/fysioterapeuter i Landstinget 

Västernorrland som tjänar över 30 000 kronor/månad. Här nedan visar jag en översikt hur 

många procent av sjukgymnasterna/fysioterapeuterna som tjänar över 30 000 kronor/månad i 

kommuner i länet: 

 

Härnösand, 100 % 

Sollefteå, 33 % 

Sundsvall, 77 % 

Timrå, 100 % 

Örnsköldsvik, 0 % 

 

Ekonomi i balans 

Genom vårt fallförebyggande arbete och alternativa smärtlindringsmetoder fortsätter vi att 

minska kostnader för samhället vilket också ger ett mervärde för medborgaren. 

 

Utveckling och förnyelse 

Vi ser gärna att organisationen efterfrågar sjukgymnasternas/fysioterapeuternas kunskaper 

mer i områden där vi inte självklart är representerade. Ett av dessa områden är vården kring de 

demenssjuka där sjukgymnasten/fysioterapeuten har mycket att tillföra. Vi påbörjar gärna ett 

samarbete och en diskussion kring detta! 
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